
ATA Nº 07/2021 – 7ª Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante dos 
Cursos de Mediação Cultural- Artes e Letras e Letras- Artes e Mediação 
Cultural. No dia 13 de dezembro de 2021, às 14h, via plataforma Google Meet, 
estiveram presentes na reunião do NDE as docentes Angelene Lazzareti, 
Cristiane Checchia, Giane Lessa e Maria Eta Vieira e a servidora Mara Lucia 
Magalhães, bibliotecária da UNILA. Pauta: 1) Conversa com bibliotecária para 
verificar a possibilidade de atualizar parte da bibliografia do novo PPC; 2) 
Reorganização da matriz conforme o balanço das áreas nos semestres pares e 
ímpares; 3) Criação do capítulo específico sobre curricularização da extensão no 
PPC; 4) Rediscutir disciplinas de 3 créditos; 5) Ajustes na Regulamentação do 
estágio e TCC; 6) Revisão da tabela de equivalências do novo PPC; 6) Verba do 
CILA para os cursos. 1) Conversa com bibliotecária para verificar a 
possibilidade de atualizar parte da bibliografia do novo PPC: A Profa. 
Cristiane inicia a reunião agradecendo a presença e a disponibilidade da 
bibliotecária Mara Lucia Magalhães e contextualiza a transição de PPC que o 
curso está vivenciando no momento, o que inclui a reformulação de disciplinas, 
ementas, bibliografias e, ainda, a curricularização da extensão. Mara Lucia 
compartilha que o MEC determinava as diretrizes sobre bibliografias e comenta 
que agora esta ação está a cargo dos NDEs, atuais responsáveis por conceber 
diretrizes sobre as quantidades de bibliografias básicas e complementares e a 
quantidade de exemplares para cada título. A servidora observa que a maioria 
dos cursos segue perpetuando as mesmas diretrizes com as quais o MEC 
trabalhava, ou seja, estipulando três referências na bibliografia básica e cinco 
referências na bibliografia complementar. Sugere que os cursos aproveitem o 
acervo que a UNILA possui, já que a escassez de verba impede a garantia da 
compra de novos títulos.  Quanto aos livros disponíveis em formato digital/online, 
Mara Lucia chama atenção para a questão da acessibilidade, pois nem todos os 
estudantes possuem equipamentos que possibilitem o acesso aos livros digitais. 
Sinaliza ainda a necessidade de que esses livros digitais tenham acesso 
liberado pelas editoras. A profa. Cristiane pergunta sobre a inclusão de artigos 
dentro da listagem das bibliografias. Mara responde que o MEC não aceitava 
artigos ou capítulos de livros como bibliografias básicas, mas que agora são os 
NDEs os responsáveis por elaborar essas definições. A servidora explana que, 
nesse caso, é importante que o NDE tenha todos os trâmites registrados para 
que na ocasião de uma avaliação do MEC todas as diretrizes estejam regulares 
e justificadas. A profa. Angelene pergunta qual seria a melhor estratégia para 
que o curso possa atualizar bibliografias que estão defasadas e não constam no 
acervo local. Mara comenta que é importante que as demandas estejam 
registradas nos PPCs, mas que com o atual cenário financeiro, não há 
perspectivas para compras de novos títulos em quantidades adequadas. A profa. 
Giane comenta sobre a importância do acesso a livros importados de outros 
países da América Latina, material fundamental para várias disciplinas do curso. 
Mara Lucia responde que a aquisição de títulos importados é muito mais 
complicada, explica que se as compras nacionais são efetivadas a partir das 
empresas que oferecem menor valor de capa, as compras internacionais 
incluem taxas de importação que dificultam a consolidação das compras.  Ainda 



com relação ao registro de demandas, Mara Lucia informa que todo início de 
ano as bibliotecárias fazem levantamentos em todos os PPCs para averiguar o 
que foi alterado e o que a biblioteca dispõe ou não. O levantamento é feito para 
montar uma lista de títulos que devem ser adquiridos, por isso é necessário que 
as demandas sejam registradas. Mara informa também que a UNILA possui uma 
biblioteca virtual com títulos disponíveis online e se coloca à disposição para 
sanar dúvidas e seguir dialogando com o NDE para estar a par das modificações 
do PPC do curso. Sem mais a tratar sobre este ponto, a bibliotecária se despede 
e a reunião segue aos demais pontos de pauta. 2) Reorganização da matriz 
conforme o balanço das áreas nos semestres pares e ímpares: A profa. 
Cristiane compartilha a série de tarefas vinculadas ao NDE e inicia a discussão 
sobre os ajustes que precisam ser realizados no PPC até março. Consulta sobre 
o trabalho realizado anteriormente pelo NDE relativo ao equilíbrio de disciplinas 
por área entre semestres pares e ímpares. A profa. Maria Eta sugere que a 
proposta já realizada seja levada novamente para o colegiado do curso para que 
seja votada. Todas concordam com o encaminhamento. 3) Criação do capítulo 
específico sobre curricularização da extensão no PPC: As presentes 
discutem sobre a necessidade da criação de um novo capítulo no PPC do curso 
vinculado à curricularização da extensão de modo que todas as possibilidades 
sejam elencadas. Fica acordado por todas que a partir da criação de um 
documento compartilhado no google docs pela profa. Cristiane todas trabalharão 
na redação do capítulo. 4) Rediscutir disciplinas de 3 créditos: A profa. 
Cristiane abre a discussão sobre as disciplinas de 3 créditos do novo PPC e a 
possibilidade ajuste para que as cargas horárias dos componentes se adequem, 
sendo eles Invenção da América, Epistemes da Literatura, Genealogia das Artes 
e Culturas Digitais. A profa. Angelene sugere que a proposição de ajuste seja 
realizada pelas áreas vinculadas às disciplinas e se compromete em pautar a 
questão na próxima reunião da área de Artes. A profa. Giane concorda com o 
encaminhamento, mas observa a necessidade por parte da área de Letras de 
que as pessoas chamadas a realizar a proposição tenham experiência prévia 
com o curso. Todas concordam. 5) Ajustes na Regulamentação do estágio e 
TCC: A profa. Cristiane informa que algumas diretrizes relativas a estágio e TCC 
foram atualizadas dentro das normas da graduação da UNILA e que é 
necessário que os documentos do curso estejam de acordo com tais 
orientações. A profa. Giane se dispõe a realizar a revisão destas questões. 6) 
Revisão da tabela de equivalências do novo PPC: A profa. Angelene comenta 
sobre a necessidade de ajuste de algumas equivalências constantes no PPC. 
Após debate, as presentes elencam alguns casos problemáticos como 
“Montagem em Artes Visuais” que consta como equivalente a “Trabalho de 
Conclusão de Curso I”, e “Direção de Arte” que consta como equivalente a 
“Comunicação Comunitária II”. As profas. Angelene e Maria Eta se dispõem a 
rever os documentos relativos aos estudantes que pretendem  realizar a 
transição de PPC para evitar que alguém seja prejudicado com a correção das 
equivalências citadas. 6) Verba do CILA para os cursos: A profa. Maria Eta 
lembra ao grupo da verba que o CILA está destinando aos cursos para o 
pagamento de passagens e diárias e informa que há pouquíssimo prazo para 



que o curso informe como irá executar esse recurso. Essa decisão deve passar 
pelo colegiado do curso, mas mediante a impossibilidade de chamar nova 
reunião do colegiado ainda neste final de ano, as presentes avaliam que a 
coordenação estabeleça uma resposta genérica ad referendum, e que na 
próxima reunião de colegiado após o recesso, será possível expor ao colegiado 
e reformular a proposição de modo mais detalhado. Em seguida, as presentes 
pensam em sugestões que poderiam ser levadas ao colegiado, quando essa 
discussão for possível. Profa. Maria Eta sugere orçar uma viagem de campo. A 
profa. Giane sugere que a verba seja utilizada em uma homenagem à 
professora Alai Diniz, uma das responsáveis pela criação do curso. A profa. 
Cristiane acrescenta que o evento pode ser realizado na Biblioteca da Infância e 
Juventude da Vila C. Todas concordam com as sugestões. A profa. Angelene 
comenta sobre a importância de que o curso possa projetar para o futuro algum 
evento que enfoque a questão da diversidade e da deficiência em relação a 
educação e as artes e sugere o nome da professora e artista Carolina Teixeira 
como possível convidada por conta de sua reconhecida experiência nesses 
temas. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h15. Eu, 
Angelene Lazzareti, lavro esta ata.
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